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PROTOKOLL 

§117. Mötets öppnande 

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

Mötet noterade att ordinarie ledamot Ann-Sophie Lindman ersattes av suppleant Ulrika Holm. 

117.1. Val av protokollförare  

Jessica Persson utsågs till protokollförare vid dagens möte. 

117.2. Val av protokolljusterare 

Johan Ahlenius utsågs att jämte ordföranden justera protokollet från dagens möte. 

117.3. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes utan förändringar. 

§118. Föregående mötesprotokoll 

Styrelsen noterade att protokoll från styrelsemöte 2018-10-30 är justerat. 

§119. Bordlagda ärenden 

Inget att rapportera. 

§120. Rapport AU 

Inga AU-beslut har fattats sedan föregående möte. 

§121. Rapport sekreterare 

121.1. 2018-11-01 SKK: Uppföljning pilotprojekt för Mentalindex 

Styrelsen noterade att Ingela Wredlund (SRRS/MK) och Lisa Zingel (SRRS/C) deltagit vid 

informations-/diskussionsmöte gällande mentalindex 2018-10-31 tillsammans med bl.a representanter 

från SKK/KHM och SLU (protokoll 2018-0-25 §87.10). 

Styrelsen noterade vidare att SKK/KHM har delgivit både närvarande representanter och SRRS 

styrelse det material som presenterades på informationsmötet. SKK/KHM önskar att respektive klubb 

senast 2018-12-10 återkommer med besked om klubben önskar ingå i pilotprojektet gällande 

mentalindex baserat på BPH. 

För att kunna fatta beslut vid dagens styrelsemöte har styrelsen haft ett informellt förberedande Skype-

möte 2018-10-29 där Ingela Wredlund och Lisa Zingel muntligen har delgivit vad som framkom vid 

informationsmötet samt i möjligaste mån besvarat styrelsens frågor. 

Styrelsen noterade att SRRS/MK rekommenderar att SRRS ska delta i projektet. 

Styrelsen beslutade, i enlighet med SRRS/MKs rekommendation, att SRRS ska delta i pilotprojektet 

gällande mentalindex baserat på BPH. 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att snarast informera SKK/KHM och SRRS/MK om beslutet. 

Punkten justerades omedelbart. 

121.2. 2018-11-02 SKK: Beslut från Disciplinnämndens sammanträde 180928 

Styrelsen noterade att inga ägare av rhodesian ridgeback är berörda och informationen lades till 

handlingarna utan åtgärd. 
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121.3. 2018-11-05 och 2018-11-20 SKK: Påminnelse anmälan till Specialklubbskonferensen 

Styrelsen noterade att Linda Fredholm har anmält sig till konferensen i enlighet med beslut vid 

styrelsemöte 2018-10-30 §104.4. Informationen lades till handlingarna. 

121.4. 2018-11-06 SKK: Viktig information gällande Disciplinnämndens beslut 

Styrelsen noterade information från SKK gällande att det inte är tillåtet att offentliggöra 

Disciplinnämndens beslut, t.ex. genom exponering på olika nätforum, och på så sätt ge upphov till 

diskussioner och ställningstaganden för eller emot den anmälde och/eller anmälaren. 

Informationen lades till handlingarna utan åtgärd. 

121.5. 2018-11-27 SKK: Nya SRD 

Styrelsen noterade nya Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar gällande från 2019-01-01. 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till SRRS/TK, SRRS/AUK 

samt lokalavdelningarna. 

Punkten justerades omedelbart. 

§122. Ekonomiärenden 

Styrelsen noterade att adjungerad kassör Sonja Nilsson inkommit med en resultat- och balansrapport 

per 2018-11-07.  

Styrelsen noterade att ekonomin är god och att resultatet håller sig inom budgeterade ramar. 

§123. Organisationsärenden 

123.1. Nya ägare i raser tillhörande SRRS 

Styrelsen noterade att efter 2018-05-22 har inga ytterligare filer inkommit till SRRS.  

123.2. 2018-11-06, 2018-11-13, 2018-11-22 och 2018-11-27och 2018-12-04 SKK: Etiketter – nya ägare 

Styrelsen noterade informationen och den lades till handlingarna utan åtgärd.  

123.3. SKK: Medlemsstatistik 

Styrelsen noterade att ingen information om medlemsstatistik har inkommit per 2018-11-01. 

123.4. SKK: Nya medlemmar 2018-10-01—2018-10-31 

Styrelsen noterade att ingen information om nya medlemmar har inkommit per 2018-11-01. 

123.5. SKK: U-märkta medlemmar 2018-10-01—2018-10-31 

Styrelsen noterade att ingen information om u-märkta medlemmar har inkommit per 2018-11-01. 

123.6. 2018-11-01 SKK: Medlemslista 2018-10-30 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att delge lokalavdelningarna, medlemsansvarig Sonja Nilsson 

samt samarbetspartner Agria informationen för kännedom 

Punkten justerades omedelbart. 

123.7. SKK: Medlemsstatistik 

Styrelsen noterade att ingen information om medlemsstatistik har inkommit per 2018-12-01. 

123.8. SKK: Nya medlemmar 2018-11-01—2018-11-30 

Styrelsen noterade att ingen information om nya medlemmar har inkommit per 2018-12-01. 
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123.9. SKK: U-märkta medlemmar 2018-11-01—2018-11-30 

Styrelsen noterade att ingen information om u-märkta medlemmar har inkommit per 2018-12-01. 

123.10. 2018-12-01 SKK: Medlemslista 2018-11-30 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att delge lokalavdelningarna, medlemsansvarig Sonja Nilsson 

samt samarbetspartner Agria informationen för kännedom 

Punkten justerades omedelbart. 

§124. Avels- & uppfödarärenden 

124.1. Medlemmar SRRS/AUK 2019 

Styrelsen noterade rapport från Jessica Persson att samtliga medlemmar i SRRS/AUK har meddelat att 

de står till kommitténs förfogande 2019. 

Styrelsen beslutade att tillsätta Jessica Persson som sammankallande och Madelaine Rörström, 

Cornelia L. Olsson och Jenny Jurnelius som ledamöter i SRRS/AUK under perioden 2019-01-01 – 

2019-12-31. 

124.2. Hälsoenkät 2019  

Styrelsen noterade rapport från SRRS/AUK gällande att hälsoenkät till hundar födda 2010 (8 år) och 

2015 (3 år) kommer att publiceras på SRRS hemsida 2018-12-26. 

SRRS/AUK har beställt ett informationsutskick om enkäten via brev till de hundägare som registrerat 

sitt ägarskap i SKKs ägarregister. Utskicket kommer att distribueras 2019-01-02 – 2019-01-04. 

Kostnaden för utskicket är cirka 4.500 SEK vilket är inom budgeterade ramar. 

Information om hälsoenkäten publiceras i Ridgeback-Nytt nummer 4/2018. SRRS/AUK kommer även 

att marknadsföra enkäten via utvalda rasrelaterade FB-grupper på Facebook. 

§125. Mentalitetsärenden 

125.1. Medlemmar SRRS/MK 

Styrelsen noterade rapport från Jessica Persson att samtliga medlemmar i SRRS/MK har meddelat att 

de står till kommitténs förfogande 2019. 

Styrelsen beslutade att tillsätta Catharina Tandefelt, Ingela Wredlund och Johanna Segerlund som 

ledamöter i SRRS/MK under perioden 2019-01-01 – 2019-12-31. 

Styrelsen beslutade att bordlägga tillsättande av sammankallande i kommittén till nästa 

styrelsemöte. Fram tills nytt beslut fattats kvarstår nuvarande sammankallande.  

Styrelsen beslutade att tillsätta Ulrika Stiernblad som ledamot i SRRS/MK under perioden 2018-12-

04 – 2019-12-31. 

§126. Tävlingsärenden 

126.1. Medlemmar SRRS/TK 2018 

Inget att rapportera. 
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126.2. Officiella utställningar 2021 

Styrelsen noterade att Jessica Persson 2018-11-11 skickat ut förfrågan till lokalavdelningarna 

huruvida de önskar arrangera officiell utställning 2021. Lokalavdelningarnas svar ska vara styrelsen 

tillhanda senast 2018-12-31. 

Styrelsen noterade att enligt den beslutade ”turordningen” (protokoll 2016-11-15 §122.2) ska BISS-21 

arrangeras av SRRS/Östra. 

126.3. Exteriördomare 2019 

Styrelsen noterade att samtliga lokalavdelningar har bokat exteriördomare för sina officiella 

rasspecialer 2019. 

126.4. Exteriördomare 2020 

Styrelsen noterade att SRRS/Södra har bokat exteriördomare för BISS-20.  

Styrelsen noterade att Jessica Persson tillskrivit SRRS/Östra och SRRS/Västra 2018-11-11 och påmint 

om att exteriördomare för de officiella rasspecialerna 2020 ska vara avtalade senast 2018-12-31, då 

även en kopia på avtalet ska vara SRRS/TK tillhanda. 

Styrelsen noterade att SRRS/Västra har svensk exteriördomare avtalad via e-post, men att 

domaravtalet inte kommer att kunna undertecknas förrän i början av nästa år p.g.a att domaren för 

närvarande vistas i utlandet. 

§127. Kommunikationsärenden 

127.1. Ridgeback-Nytt 

Johan Ahlenius rapporterade att Ridgeback-Nytt nummer 4/2018 skickas till tryckeriet 2018-12-07 för 

utgivning vecka 51. 

Styrelsen beslutade att fastställa av Johan Ahlenius föreslagen utgivningsplan för 2019: 

Nr 1: manusstopp 25 februari, utgivning vecka 13 

Nr 2: manusstopp 26 maj, utgivning vecka 26 

Nr 3: manusstopp 25 augusti, utgivning vecka 39 

Nr 4: manusstopp 10 november, utgivning vecka 51 

127.2. SRRS hemsida 

Inget att rapportera. 

127.3. SRRS Årsbok 

Inget att rapportera. 

§128. Sponsorer och samarbetspartners 

128.1. Agria 

Lisa Zingel rapporterade att hon utan framgång sökt SRRS kontaktperson hos Agria vid ett flertal 

tillfällen angående förändring av innehållet i avtalsförslaget med väsentlig påverkan för SRRS. 

128.2. Brit Care 

Styrelsen noterade att Jessica Persson inkommit med förslag till samarbetsavtal för perioden 2019-01-

01 – 2021-12-31 där även Vafos förslag till ändringar har inkluderats.  

Styrelsen beslutade att godkänna samarbetsavtalet. 

Punkten justerades omedelbart. 
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§129. Rapport lokalavdelningar 

129.1. Samverkansträff med ordföranden i lokalavdelningarna 

Linda Fredholm rapporterade att den andra samverkansträffen med ordförande i respektive 

lokalavdelning har ägt rum 2018-11-07 via Skype. Styrelsen tog del av anteckningarna från mötet och 

tackade för dessa. 

Styrelsen noterade att det vid samverkansmötet framkommit synpunkter på val av plats för 

Fullmäktigemötet 2019. Styrelsen beslutade att vid Fullmäktigemötet 2019, under punkten ”Övriga 

frågor” ge fullmäktigedelegaterna möjlighet att gemensamt lämna förslag på ort för Fullmäktigemötet 

2020. 

Styrelsen noterade att nästa samverkansträff är planerad 2019-01-16. 

129.2. SRRS/Norra protokoll från styrelsemöte 2018-06-10 

Styrelsen noterade protokoll från lokalavdelningens styrelsemöte 2018-06-10 och tackade för detta. 

Styrelsen fastställde protokollet och lade det till handlingarna. 

129.3. SRRS/Norra protokoll från styrelsemöte 2018-09-09 

Styrelsen noterade protokoll från lokalavdelningens styrelsemöte 2018-09-09 och tackade för detta. 

Styrelsen fastställde protokollet och lade det till handlingarna. 

129.4. SRRS/Norra protokoll från styrelsemöte 2018-10-07 

Styrelsen noterade protokoll från lokalavdelningens styrelsemöte 2018-10-07 och tackade för detta. 

Styrelsen fastställde protokollet och lade det till handlingarna. 

129.5. SRRS/Södra protokoll från styrelsemöte 2018-10-08 

Styrelsen noterade protokoll från lokalavdelningens styrelsemöte 2018-10-08 och tackade för detta. 

Styrelsen fastställde protokollet och lade det till handlingarna. 

129.6. SRRS/Norra protokoll från styrelsemöte 2018-11-10 

Styrelsen noterade protokoll från lokalavdelningens styrelsemöte 2018-10-07 och tackade för detta. 

Styrelsen fastställde protokollet och lade det till handlingarna. 

129.7. SRRS/Södra protokoll från styrelsemöte 2018-11-12 

Styrelsen noterade protokoll från lokalavdelningens styrelsemöte 2018-11-12 och tackade för detta. 

Styrelsen fastställde protokollet och lade det till handlingarna. 

129.8. SRRS/Västra protokoll från styrelsemöte 2018-11-25 

Styrelsen noterade protokoll från lokalavdelningens styrelsemöte 2018-11-25 och tackade för detta. 

Styrelsen fastställde protokollet och lade det till handlingarna. 

§130. Rapport valberedning 

Styrelsen noterade skrivelse från SRRS valberedning gällande att arbetet med att föreslå 

förtroendevalda inför fullmäktigemötet 2019 har inletts. Styrelsen tackade för informationen. 
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§131. Övriga ärenden 

131.1. Ny CV-titel 

Styrelsen noterade att SE11755/2011 C.I.B NORD UCH SE VCH Mohaget's Meus Milo har tio 

championavkommor och därmed är berättigad till SRRS inofficiella titel CV. Grattis till ägare & 

uppfödare! 

131.2. CV-titel 

Styrelsen diskuterade huruvida utländska junior- och veteranchampionat kan inkluderas som underlag 

för CV-titel. 

Styrelsen beslutade att endast nationella championattitlar ska inkluderas, d.v.s exempelvis 

juniorchampionat eller veteranchampionat godkänns inte.  Styrelsen beslutade att förtydliga 

regelverketi enlighet med Bilaga 1. 

131.3. SRRS Fullmäktigemöte 2019 

- Lokal 

Styrelsen noterade offert från Scandic Elmia i Jönköping avseende lokal samt lunch till delegater 

vid Fullmäktigemöte 2019-04-13.  

Styrelsen beslutade att godkänna offerten och uppdrog till Linda Fredholm att genomföra 

bokningen. 

- Kallelse 

Styrelsen noterade att kallelse kommer att publiceras i Ridgeback-Nytt nummer 4/2018. 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att publicera kallelse på SRRS hemsida snarast. 

- Motioner 

Styrelsen noterade att motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 2019-03-01. 

- Fullmäktigehandlingar 

Styrelsen noterade att fullmäktigehandlingar, inklusive resultat- och balansräkning, 

verksamhetsberättelse 2018 och verksamhetsplan 2019 ska vara delegater och suppleanter 

tillhanda senast 2019-03-16. Handlingarna kommer samma dag att publiceras på SRRS hemsida. 

§132. Nästa styrelsemöte 

Styrelsen beslutade att hålla nästa styrelsemöte 2019-01-19 i Malmö. 

§133. Mötets avslutande 

Ordföranden tackade alla närvarande och avslutade mötet. 
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BILAGA 1 

 

CV kan tilldelas svenskägd hanhund som har minst tio (10) championavkommor, varav minst fyra (4) 

ska ha erhållit utställningschampionat, eller svenskägd tik som har minst fem (5) championavkommor, 

varav minst två (2) ska ha erhållit utställningschampionat. För såväl hane som tik ska minst en (1) 

avkomma ha erhållit minst ett (1) championat inom annan tävlingsgren än utställning. 

Endast nationella championtitlar är giltiga, vilket innebär att exemeplvis juniorchampionat och 

veteranchampionat eller liknande åldersrelaterade championat inte får medräknas.  

Championtitlar måste vara registrerade hos SKK eller av SKK erkänd utländsk kennelklubb innan 

CV-titel kan bekräftas. 


